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Utbildningsstyrelsen

Information kring inrättande av förstelärare i proVarmdos
skolor
Förslag till beslut
Utbildningsstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen

Bakgrund
Regeringen inför karriärtjänsten förstelärare från och med den 1 juli 2013. Detta är ett
sätt att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Reformen
gäller alla skolformer utom förskola. Antalet förstelärare är beslutat av Skolverket och
utgår från antalet elever i förskoleklass, grundskola och gymnasium. Vuxenutbildningen
är inte med i denna beräkning, men är med i verksamheter som kan ha förstelärare.
ProVarmdos skolor kan utifrån detta ha 17 förstelärare med statligt bidrag på 5000 kr
mer i månaden. Tjänsterna är tidsatta till tre år, men kan sedan förlängas efter
utvärdering och utifrån att medel finns. Regeringens statsbidrag gäller i dagsläget fram
till 2016.

Ärendebeskrivning
Huvudmannen beslutar enligt regeringens direktiv om utformning och tillsättning av
förstelärare. I Värmdö kommun ligger personalansvaret hos kommunstyrelsen.
1.8 Personalpolitik
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan. Kommunstyrelsen ansvarar för
kommunensstrategiska personalpolitik.
1. Kommunens förvaltning är direkt underställd kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
har personalansvar för kommunens förvaltning och sålunda för samtlig kommunalt
anställd personal.
(ur kommunstyrelsens reglemente)

Informationen som Skolverket tillhandahållit, har legat till grund för diskussion och
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planering i rektorsgruppen i proVarmdo. Denna utsåg i sin tur en arbetsgrupp bestående
av tre rektorer från grundskola och gymnasium, för att ta fram förslag på hur
utformningen av förstelärartjänsterna ska se ut. Detta arbete samordnades av
utbildningsstretegen på proVarmdo. Arbetsgruppen träffade sedan de fackliga
organisationerna för att diskutera hur ansökan till förstelärare skulle utformas och vad
tjänsterna skulle innebära.
Ansökan och urval
Förstelärare ska utses genom att alla som idag är verksamma lärare i proVarmdos skolor,
skickar in en personlig ansökan till proVarmdo. Sista ansökningsdag var den 3 juni och
då hade 52 st ansökningar till förstelärare kommit in. Ansökningarna ska sedan
diskuteras av rekryteringsgruppen som består av samtliga proVarmdos rektorer
utbildningsstrateg.
Kompetens och lämplighet ska sambedömas utifrån uppsatta kvalifikationskrav (se
bifogad ansökan) i rekryteringsgruppen, men om det finns fler lämpliga
förstelärarkandidater än platser, ska en spridning mellan skolor eftersträvas. Om det
ändå uppstår en situation där det är fler lika lämpliga kandidater till förstelärare, sker en
omröstning i rekryteringsgruppen.
De sedan utvalda förstelärarna blir kontaktade av respektive rektor före terminens slut.
Uppdrag
Förstelärare i proVarmdos skolor ska huvudsakligen fortsätta att undervisa, men vara
inställda på att få lektionsbesök av andra lärare, samt göra lektionsbesök hos andra
lärare i avsikt att coacha kollegor. Genom observationer och efterföljande diskussioner
erhålls konkret vägledning i hur undervisningen kan utvecklas.
10 % av förstelärarnas arbetstid ska till största del ägnas åt denna kollegiala handledning
på den egna och andra skolor, för att yrkesskickligheten ska komma fler elever till gagn.
De 10% som därav tas bort från respektive förstelärares ordinarie arbetsuppgifter,
bekostas 2013 av de centrala medel som används för kompetensutveckling.Förstelärarna
ska även ingå i ett nätverk under ledning av proVarmdos utbildningsstrateg, där fokus
ska ligga på kompetensutveckling genom fördjupning i forskning om lärande i ett
tvärvetenskapligt perspektiv. Kunskaper om lärande i en vidare bemärkelse oavsett
ämne, ska utveckla undervisningen på alla proVarmdos skolor, genom förstelärarnas
ansvar att föra vidare sina kunskaper till skolorna på konferenser och studiedagar.
Uppdraget som förstelärare är tidsbegränsat till tre år, men kan förlängas efter
utvärdering.
Ekonomiska konsekvenser

Staten står för kostnaden av lönepåslaget för förstelärarna i ett första skede, fram till
2016.
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Konsekvenser för miljön

Ärendet har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Då inrättandet av förstelärare genomförs för att göra läraryrket mer attraktivt och säkra
elevernas goda undervisning, kan detta gynna medborgarnas utbildning.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av proVarmdo.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2

Handling
Tjänsteskrivelse (2013-06-03) föreliggande
Ansökan till förstelärare

Pia Andersen
Produktionschef
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